Sammen er
vi mere! 10

De gamle
gravsten 22

Jægerspris 14
Slot i 1000 år

Nr. 5 · 2018

Ikoner 31
- for alle aldre

Alting har
en tid 29
25 års jubilæumsfest
på Baunetgården 4

LOKALT

Mellem Arresø & Hillerød

| Annoncer |

ANNONCER
ANNONCER

2

Belægning og nyanlæg
Pleje og vedligeholdelse
- både til privat og erhverv

Kvalitetsarbejde udført med
rettidig omhu

Leif Jonasson Mette Wolf Lars Frederiksen

Se mere på vores website:
www.lykkenshave.dk

v/ Mette Wolf og Leif Jonasson
Poul Rasmussen´s Eftf.
Frejasvej 17, 3400 Hillerød
Vi træffes alle dage

Lykkens Have ApS
Bøgebakkevej 10 3400 Hillerød
Tel. 26 257 257
CVR.35036717

- hele døgnet -

48 26 08 05

Annette Rieva
Dit lokale
medlem af
Hillerød
byråd
Lokalt
Nyt
mellem
Arresø og Hillerød
ønskerTAK!
alle vore læsere og annoncører
en rigtig glædelig jul
og et godt og lykkebringende nytår
Støtter lokalt- Handler globalt

Salg til private, institutioner og private af:

Stor tak til alle, der stemte på mig eller hjalp mig
i valgkampen.
rrr Vejskilte
Jeg ser i frem til at
eee Honda Generatorer og Vandpumper
repræsentere vort
rrr Afspærringsmateriel
lokalsamfund i Byrådet.
Jeg vil arbejde for bedre
lll Værktøj
sammenhæng mellem familie- og arbejdsliv,
borgerinddragelse
jjj Lagerreoler samt øget livskvalitet for
borgerne. I er velkommen til at kontakte mig,
Fritidsartikler
hvisrrrder
er sager der kræver politisk fokus.
rrr Engangsartikler

Roskildevej 10A,1. l 3400 Hillerød
Tlf.: 48 24 79 20 l www.augustj.dk

Følg mig på www.annette.rieva.dk
eller Facebook@AnnetteRieva
Kontakt mig på
Tlf. 40 63 27 16 / arie@hillerod.dk

engrosPriser ApS

Tlf.: 70 70 25 65

www.engrospriser.dk

CVR: 31770009

Bank: Nordea 2230 7561641638

Holmevej 48

DK-3400 Hillerød

info@engrospriser.dk

Swift: NDEADKKK

IBAN-nr.: DK1420007561641638
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REDAKTØREN

| Diverse |

Velkommen til
et rigtigt stort
nummer af Lokalt
Nyt.
Alsønderup Seniorklub inviterer
til interesant tur
på Jægerspris
Slot.
Gymnastikforeningen starter sæsonen op med masser af nye hold og
Kulsvierscenen sætter Hodja fra Pjort
op til næste år. Alsønderup Idrætsforening søger hjælp til rengøring af
klubhus. Kirken har som altid mange
aktiviter igang og vores FDF afdeling
har fejret 25 års jubilæum.
Bladet er igen et meget fint bevis på,
at der foregår rigtig meget i vores Alsønderup-Tjæreby sogne...
Det sidste nummer i år udkommer i
slutningen af november. Husk, at du
altid er velkommen til at sende mig
en mail med en kommentar til bladet
eller en spændende artikel.

KOLOFON

Peter Windum,
redaktør for Lokalt Nyt
red@lokaltnyt.dk

14. årgang · Nr. 5 -2018 		
Oplag: 1.550 eksemplarer.
Lokalt Nyt uddeles til samtlige husstande i Alsønderup og Tjæreby
sogne.
Ansvarshavende redaktør:
Peter Windum, tlf. 2337 9788,
e-mail: red@lokaltnyt.dk

Jeg skal
med til ...
e
dholt, Nejed
Susanne San
til ARK’ens
Jeg skal med
ke
kirkes rytmis
(Alsønder up
ret,
er hele efterå
kor) øveaften
ønt at synge i
fordi det er sk
mmen med en
kor og være sa
ed
mennesker m
masse dejlige
sse.
samme intere
!
hjem hver gang
Man går glad

Pia Rugh Andersen, Tulstr up
Så starter Rulleskøjter op
igen på Kulsvigergården fra
lørdag 22. september kl.
11.00-15.00. Og man kan
igen reservere fødselsdage.
Kommer du? - for det gør
jeg!
Og hvis du har lyst til hjælpe
2 eller 3 lørdage på en sæson
er det GULD værd, for uden friv
illige ingen Rulleskøjte lørdage. Vi ses!

Forsidefoto: FDF jubilæum 2018
Fotos til bladet sendes til:
foto@lokaltnyt.dk
Layout og tryk: 		
Videbæk Bogtrykkeri A·S
Oplysninger om redaktionsgruppen, bestyrelse m.m. for Foreningen
»Lokalt Nyt« kan ses på: 		
www.lokaltnyt.dk
Næste nummer udkommer i uge 48
- 2018. Sidste frist for indlevering
af materiale/artikler er tirsdag
den 30. oktober 2018 på mail:
red@lokaltnyt.dk
Redaktionen forbeholder sig ret til at
redigere i det indsendte materiale.

Mijamaya Holmø Sonne
Jeg skal til meditativ musikgudstjeneste, fordi jeg
synes det er fantastisk at få
mulighed for at få meditationens fordybelse og roen
fra musikkens toner i kirkens
fine fredfyldte rum.

... ses vi?
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25 ÅRS
JUBILÆUMSFEST

n
e
d
r
å
g
t
e
på Baun
De første gæster.

Der var solskin og en frisk brise over
Baunetgården, da FDF Alsønderup
fejrede sin 25 års fødselsdag.
Alle nuværende og flere tidligere ledere samt en god håndfuld andre frivillige hjælpere mødte morgenfriske
op kl. 8 søndag morgen for at gøre
de sidste forberedelser til den store
festdag. Kl. 9 begyndte de første gæster at myldre ind på pladsen og hurtigt kunne omkring 70 fremmødte
samles til flaghejsning, morgensang
og rundstykker.

De morgenfriske.

Efter morgenmaden var der lejlighed
til at prøve forskellige lege og aktiviteter. De mindre børn hyggede med
bål- og vandlege, mens de lidt større
gav den gas med cykelslangetræk
og GPS-løb. Senere blev der drejet
på legelykkehjulet og tilfældigheden bestemte hvilken fællesleg, der
skulle gang i.
I kredshuset kunne man gå en tur
ned ad »memory lane« dels ved at
bladre i scrapbøgerne og dels ved at
se lysbilledshows fra de bedste ture
og lejre.

Morgenmad.
Den officielle del af fødselsdagen
bød på taler fra bl.a. borgmesteren, kredslederen, BUS udvalgsformanden og FDF´s forbundssekretær. Borgmesteren mindedes i sin
tale sin far, som også havde været
FDF´er, og fremhævede at FDF er
et vigtigt fritidstilbud i en tid, hvor
alt for mange børn og unge sidder alt
for mange timer alene bag computeren, og dermed ikke bliver en del af
et fantastisk fællesskab.

| FDF |
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Borgmesteren får frokost.
Til frokost blev der serveret en lækker kyllingeret med
grøntsager og ris lavet over bål i en kæmpe-wok. Det var
et HIT! Til en fødselsdag hører også lagkage, så dagen
blev naturligvis rundet af med 2 kæmpestore lagkager.
Jubilæumsquiz.

Cykelslangetræk.

Jubilæumslagkage.

Sugerørsstafet.

Puslingehygge.

Vandkimsleg.

Lykkehjulslege.

| Alsønderup Sogns Lokalråd |
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VALG TIL ALSØNDERUP SOGNS LOKALRÅD
Tirsdag den 30. oktober 2018 kl. 19.00 afholdes Lokalrådets årlige
generalforsamling på Kulsviergården. På generalforsamlingen vælges
Lokalrådets bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen består dels af repræsentanter for foreninger og af medlemmer, der er valgt direkte. Alle borgere i Alsønderup Sogn kan vælges til bestyrelsen.
LOKALRÅDETS OPGAVER
Lokalrådet har et sæt vedtægter, der er retningsgivende for arbejdet. Her
står indledningsvist, at Lokalrådets formål er »aktivt at arbejde for lokalområdets og borgernes interesser og
fremme den lokale udvikling i Alsønderup, Bendstrup, Lykkesholm, Sønder Strødam, Nejede og Tulstrup og omkringliggende områder«.
Det kan lyde meget uoverskueligt, for hvordan gør man det? På generalforsamlingen gives der en ledetråd
for bestyrelsens arbejde, idet der her vedtages en handleplan for det kommende år.
EKSEMPLER PÅ EMNER PÅ HANDLEPLANEN HAR FØR VÆRET
1. Valgmøde i oktober forud for kommunalvalget 2017.
2. Fortsætte samarbejdet med Hillerød Kommune bl.a. omkring trafik og aktiviteter for børn og unge.
3. Velkomst til nye tilflyttere
4. Skabe større samarbejde med de lokale foreninger
5. Fortsætte samarbejdet med skolen, så endnu flere vælger den lokale skole.
6. Få opgraderet hjemmesiden.
Ovenstående er noget af det, lokalrådet har arbejdet med de senere år og er alene ment som inspiration
- alle tiltag, der kan styrke vores lokalområde er meget velkomne - også selvom de ikke fremlægges på generalforsamlingen. Det er også vigtigt at sige, at det er bestyrelsen selv, der afgør, hvordan arbejdet gribes
an – hvor indgående, der skal arbejdes med de respektive emner, hvor mange møder der skal holdes, osv.
Der findes ikke en forkert måde at gøre det på! Det vigtige er, at det er lysten, der driver værket.
VIL DU VIDE MERE
Så…. har du lyst til at vide mere om lokalrådets arbejde, overvejer du at indgå i den kommende bestyrelse,
eller har du bare et spørgsmål eller to, så er du meget velkommen til at kontakte den nuværende bestyrelse.
Du kan enten skrive en mail til lokalraad@alsonderup.dk, som er en fællesmail til hele bestyrelsen, eller du
kan finde bestyrelsesmedlemmernes telefonnumre og egne mailadresser på lokalrådets hjemmeside: www.
alsonderup.dk . Her kan du også finde bl.a. referater af møder, vedtægter mv.
Som det fremgår af nedenstående skema, er der stor brug for nye medlemmer til bestyrelsen, da der er
nogle, der ikke genopstiller, og et par stykker, der trækker sig midt i valgperioden.
Repræsentant for:

Navn

Valgt for (periode) På valg i år

Genopstiller ikke/trækker sig

Privat

Annette Rieva

2016 for 2 år

2018

x

Privat

Lene Riis

2016 for 2 år

2018

x

Forening

Jette Kit Nordentoft 2017 for 1 år

2018

x

Privat

Kirsten Dysted

2017 for 1 år

2018

x

Forening

Henrik Østergaard

2017 for 1 år

2018

Forening

Mette Larsen

2017 for 2 år

2019

Forening

Carlo Medici

2017 for 2 år

2019

Privat

Brian Nedergaard

2017 for 2 år

2019

x

Privat

Henrik Hansen

2017 for 2 år

2019

x

2017 for 1 år

2018

x

Forening (suppleant) Brian Boese
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Alsønderup Sogns Lokalråd
Ordinær generalforsamling
Tirsdag d. 30. oktober kl. 19.00 på Kulsviergården
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Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for det forgangne år
5. Indkomne forslag
6. Handlingsplan for det kommende år
7. Fastsættelse af kontingent
8. Fremlæggelse af budget for det kommende år
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter og af revisor
10. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den
16. oktober 2018 på mail: lokalraad@alsonderup.dk
Vel mødt, Bestyrelsen

HARLØSE FORSAMLINGSHUS
Tirsdag d. 30. oktober kl. 18.00: Fællesspisning. Herefter Lokalrådet Bredbånd.
Søndag d. 11. november kl. 10.00 - 13.00: Loppemarked. Vi har rigtig mange juleting til salg.
Tirsdag d. 27. november kl. 18.00: Fællesspisning. Og igen hyggeligt samvær m/mulighed for et godt
køb af resterne fra loppemarkedet.
Tilmelding til fællesspisning på tlf. 48 21 03 89 senest 3 dage før.
Samme nummer for afhentning af loppeeffekter. Vi er glade for dem der selv afleverer, men aflever det inde
i gården. Nogle af tingene er for gode til 5 kr’s boden.
Hilsen Bestyrelsen

år
8
a
r
f
BADMINTON
e
n
s
k
o
v
or børn og
Badminton træningen er begyndt igen.

f

Onsdag kl. 17.00 spiller ungdommen og torsdag kl. 20.30 er
det så tid for de voksne til at svinge ketcheren. Alle er velkomne!
Er du ny spiller og har du lyst til at prøve kræfter med badminton?
Så kig forbi eller kontakt Jacob Bertelsen (tlf. 2030 6729) 		
for mere info.

ANNONCER
ANNONCER
ANNONCER
Tidligere i år har der været afholdt en konkurrence

| Annoncer |
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til 200 kr.
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Kontakt

Kontakt
annonce@lokaltnyt.dk
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annonce@lokaltnyt.dk
Mind
& Emotion

v/ Betty Andersen
Psykoterapeut
4. års studerende (under supervision)
Dansk NLP Institut
Tlf. 22 34 21 75 · betty@stenbjerghus.nu

88
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SØGES TIL
RENGØRING AF
KLUBHUS
Til efteråret (uge 42) stopper Birgit og Finn med at gøre rent i
Alsønderup Idrætsforenings klubhus på Baunevej. Birgit og
Finn har de sidste mange år gjort et helt fantastisk arbejde og
alle i ASGI med tilknytning til klubhuset, har nydt godt af deres hjælp.
Alsønderup Idrætsforening vil gerne takke for deres store engagement.
Skulle du - eller kender du nogen der har lyst til at gøre rent i klubhuset i
fremtiden - så kontakt venligst ASGI’s kasserer Tina Folkmann (tlf. 50 98 88 67) hurtigst muligt, for at høre
mere om arbejdsopgaver samt aflønning.

| Borgerforening |

er vi mere!

SAMMEN
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I hele vores liv inviteres vi automatisk ind i fællesskaber, det sker
i institutioner, fritidsaktiviteter og
foreninger. Vi vælger til, som det
passer ind, og vi er lige så hurtigt
ude, når interessen forsvinder.
Ofte bliver bekendtskabet perifert og de nære relationer udebliver. Enkelte gange er man dog så

»Blæksprutten« Dina med Susan.

Handyteam-projekt.

heldig, at opleve hvordan netop de
nære relationer formår at løfte fællesskabet og den glæde og dynamik
det medfører. Ikke mindst i forhold
til at skabe ting sammen. I vores Lokalsamfund har vi i de seneste år set
flere eksempler på dette, ikke mindst
i forhold til Borgerforeningens Fibernet projekt, der både har trukket
medlemmer og engagement. Det
ses også i samarbejdet med skole
og HFO, hvor praktisk hjælp til HFO
projekter skaber glæde for lokalsamfundets børn.
På sin vis er fællesskaber nemt at
engagere sig i, hvis man føler man
får noget igen, hvilket er meget menneskeligt. Hos mig ligger der dog en
bekymring i, at det ofte drejer sig om
»Whats in it for me?«. Dette er med
til at gøre, at det at skaffe frivillige
i de forskellige etablerede fællesskaber er vanskeligt. Måske har vi undervejs, i stress og jag, glemt at vi
som mennesker grundlæggende er

Første pæl ved læringsbasen.

dybt afhængige af fællesskaber. Det
er i fællesskab vi lærer og vi udvikler
os, og det er i fællesskab vi kan løfte
svære udfordringer. Det er i fællesskaber vores børn dannes og der er
ingen tvivl om, at gode fællesskaber
skal læres. Her er vi jo meget heldige
i vores lokalsamfund, hvor f.eks. fællesspisninger netop giver mulighed
for at underbygge det gode fællesskab, der både orienterer sig indad
og udad.
Fællesskaber er vigtige, både de givne og dem vi selv undervejs danner.
For mig er fællesskab essentielt, herunder min familie og de fællesskaber som jeg bevæger mig i, i vores
lokalsamfund. Derfor håber jeg også
vi ses til fællesspisning, i Borgerforeningen eller blot på Baunehøjen i
en solnedgang, for fællesskaber er
overalt, vi skal blot huske at prioritere det.
Bedste hilsener
Annette Rieva

| Borgerforening |

GENNEMSIGTIGHED
& MEDINDFLYDELSE
men at skabe en platform hvor alle
borgere, både medlemmer og ikke
medlemmer, kunne kommunikere.
Vi var i en tid, hvor vi både selv
havde travlt og så at mødekulturen
efterhånden tog pippet fra de fleste. Derfor var det naturlige valg, at
udvikle en elektronisk platform - et
elektronisk fællesskab om man vil.
Mange aftenener blev brugt til, at
skabe hjemmesiden som vi alle kender som alsønderup.nu

Da vi i sin tid så behovet for en borgerforening, skyldes det mange ting.
En af de grundlæggende årsager
var, at vi manglende en gennemsigtighed og tydelighed i forhold til
de beslutninger, der blev taget i - og
for vores Lokalområde. Intentionen
var ikke, at vi selv skulle hverken
bestemme eller styre beslutninger,

Fællesspisning.

Erfaringer har imidlertid vist, at det
er vanskeligt for folk at afse tid til, at
benytte hjemmesidens mange muligheder. Dog ser vi forsat behovet
for at dele informationer med hinanden. Derfor er det også glædeligt
at foreningerne i Lokalområdet nu
har været til undervisning og vi kan
lancere en fuldt opdateret kalender,
hvor foreningerne selv kan tilføje begivenheder.

Bestyrelsen arbejder.

Vi vil rigtig gerne fortsat udvikle
hjemmesiden således, at den bliver
brugbar for jer. Hvis der er interesse for det, opretter vi for eksempel
gerne et forum i forhold til høringer
i Lokalområdet. Hvis I går ind under
»Forum« og derefter »Forslag«, kan I
give jeres mening til kende.
Det er vigtigt, at hjemmesiden er jeres og de informationer I mener er
vigtige, er til stede - det bedste er
jo, at når det oprettes i Forummet,
så kan I kommentere det - herved
sikres medindflydelse og gennemsigtighed i forhold til hvad der sker i
vores Lokalsamfund.
Bedste hilsener
Martin og Annette
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| Kulsvierkoret | Kulsvierscenen |

ALSANG I SMEDENS HUS
12

Søndag den 28. oktober kl. 15.00 er der
atter Alsang i Smedens Hus, som Kulsvierkoret og Grethe R. Egerup står for.
Vi har nu en forårs-alsang og en sen efterårsalsang, og det er denne vi afholder sidst i oktober.
Ved forårets alsang fik vi sunget sommeren
ind, og nydt alle de dejlige forårs- og sommertoner. Nu, hvor høsten er vel i hus efter
en ualmindelig varm og lang sommer, vil vi
sørge for at besynge al sensommer- og efterårscharmen i alle vore skønne sange. Det
skal forstås bredt, idet vi jo ikke kommer
uden om det levede liv og alt, hvad høsten
betyder, når vi taler om os og vores tilværelse. Vi har altid nogle hyggelige timer sammen, hvor jeg, Grethe
R. Egerup, knytter nogle små, anekdotiske og historiske kommentarer til de forskellige sange og salmer, og
vi får tid til at læske ganen med noget kaffe/te og et enkelt stykke kage eller to.
Vi glæder os til at slå dørene op til efterårets alsang og til en hyggelig eftermiddag sammen med sangglade
mennesker i Smedens Hus.
De bedste hilsner,
Kulsvierkoret og Grethe R. Egerup (korleder).

HODJA FRA PJORT
Vi er i fuld gang med at øve på sange og
replikker, og der bliver fremstillet kostumer og rekvisitter, så vi kan blive klar til
at vise forestillingen for jer.

Der er premiere den 19. januar
og efterfølgende forestillinger
den 20., 26. og 27. januar samt
den 2. og 3. februar 2019.

Vi lover at skrive meget mere om billetbestilling m.m. i de kommende udgaver af LokaltNyt.
Du kan også følge med på Kulsvierscenens facebookside og Kulsvierscenen.dk

| Kulsvierscenen |

Nanna 11 år

Signe 12 år

Enya 14 år
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er forestillingerne.
Anja 13 år

Mia 10 år

| Seniorklubben |

JÆGERSPRIS SLOT I 1000 ÅR
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– ET FRISTED FOR KONGER OG DRONNINGER OG
SOCIAL INSTITUTION FOR HJÆLPELØSE PIGEBØRN
lillebror Carl forhøjede sydbygningen
med en etage mere.
Christian VI sammenbyggede de to
bygninger med en østfløj ud mod
parken, og Frederik V forøgede nordfløjen mod vest, så begge bygninger
blev lige lange.

I modsætning til udbredt opfattelse
er det ikke Frederik VII og Grevinde
Danner, der har haft størst indflydelse på Slottet Jægerspris. De var blot
de seneste ejere og beboere fra 1854
til 1874 og dermed vor tids nærmeste kongelige før Stiftelsen overtog
gods og drift.
Mange konger og dronninger har forud i tusinde år haft glæde og gavn af
Abrahamstrup og Jægerspriis, som i
1085 blev beskrevet som krongods.
En middelalderborg i tre etager plus
kælder og loft udgjorde den først
kendte bygning. Den kan stadig tydeligt ses midt i nordfløjen.
Under Christian IV blev trappetårnet tilbygget og sydfløjen i een etage
bygget ved siden af med voldgrav
om begge huse hele vejen rundt.
Christian V omdøbte Abrahamstrup
til Jægerspriis for sin overjægermesters indsats på godset. Frederik IV’s

Arveprins Frederik, Christian VII’s
halvbroder, blev den, der i længst tid
var ejer og satte mest præg på Jægerspris med udgravning af gravhøje,
indretning af mindelunden med 54
monumenter og omfattende ændringer i det indre af slottet.
Frederik VII købte slottet privat i
1854. Han og Grevinde Danner udskiftede meget inventar og ændrede
på rumindretningerne, som kan ses i
vore dage. Grevinde Danner arvede
alt ved kongens død i 1863 og udfærdigede i 1874 et testamente til en
stiftelse, der skulle tage sig af hjælpeløse pigebørn af almuen.
Stiftelsen nedrev avlsbygningerne
og opførte mange, store bygninger,
indrettede til ophold og uddannelse,
opdragelse og undervisning. Grevinde Danners testamente til Stiftelsen
har haft en vidtrækkende virkning og
gavn for svagt stillede mennesker i
over 100 år, og denne beslutning har
haft den største og længste periode

Café Danner.

og påvirkning i slottets tusindårige
historie.
En stor del af dette vil Alsønderup
Seniorklub i næste arrangement
torsdag den 25. oktober indbyde
alle medlemmer til på en efterårstur
med guidet rundvisning på Jægerspris Slot og en let frokost i Café Danner. Indbydelser er udsendt pr. mail
og brev. Er man endnu ikke medlem,
kan man nemt blive det ved at ringe
til een fra bestyrelsen og dermed nå
at komme med på denne udflugt.
Venlig hilsen
Lis Asmussen, 2172 7644
haas@post12.tele.dk
Merete Henriksen, 2467 7689
jogmhenriksen@gmail.com
Anne-Marie Markussen, 4828 6838
oammarkussen@gmail.com
Erik Hartz, 4828 6619
jehz@mail.tele.dk
Hans Torben Andersen, 2025 9317
hta@vinfrafrankrig.dk

| Fællesspisning |

SAMMEN ER VI MERE!
Tak for den flotte opbakning!

150 mennesker mødte op til gratis fællesspisning på Alsønderup skole torsdag den 13. september kl. 17.00.
De som stod for arrangementet, havde i første omgang dækket op i skolegården idet solen skinnede dejligt.
Dog kom regnen 5 minutter i kl. 17. Vupti hjalp mange til og alt blev flyttet ind på skolen.
Vi havde en dejlig aften med god stemning, mange ytrede ønske om at konceptet vil fortsætte.
I indbydelsen stod der bl.a. Vi opfordrer alle til at komme, tag venner og familie med. Formålet er, at vove at mødes
med nogen, man ellers ikke taler med til daglig. Sådan kan vi styrke vores lokalsamfund.
Arrangementet kom i stand i samarbejde mellem: Borgerforeningen, ASGI, Skole/HFO, Lokalrådet - Sammen
er vi Hillerød.
Nadja Nordmaj (Tulstrup), Margit Hjorth Enevoldsen (Tulstrup),
Susan Christiansen (Alsønderup) og Annette Rieva (Alsønderup).
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| Idrætsforeningen |

NYT FRA ASGI GYMNASTIK
Så er vi i gang med sæson 2018/2019! 13 hold, 24 instruktører og hjælpetrænere, ny bestyrelse, en masse aktive medlemmer og helt vildt meget energi. En del hold er allerede fyldt, men du kan stadig nå at være med!
Der er stadig ledige pladser på:

17

HOLD
Funtastic Fitnastic
Efterår

MÅLGRUPPE
2.-6. klasse
(runde børn)

INSTRUKTØR
Tanja

TIDSPUNKT
Mandag kl. 17.00-17.50
Torsdag kl. 17.00-17.30
Skolens gymnastiksal

PRIS
350 kr.

Spring 3

Fra 8 år og op
efter

Brian

Torsdag kl.19.00-20.30
Kulsviergården

850 kr.

Dansehold

1.-3. klasse

Amanda

700 kr.

Dansehold

4.-7. klasse

Julie

GYMFIT Bootcamp –
Efterår
GYMFIT Bootcamp –
Forår
M/K holdet

Fra 16 år og op
efter
Fra 16 år og op
efter
Voksenhold

Søren

Motion for seniorer
m/k

Voksenhold

Merete

Zumba Efterår

Fra 16 år og op
efter
Fra 16 år og op
efter
Fra 16 år og op
efter

Lene

Onsdage kl. 17.00-17.50
Skolens gymnastiksal
Onsdage kl. 18.00-18.50
Skolens gymnastiksal
Torsdag kl. 19.00-20.30
Skolens gymnastiksal
Torsdag kl. 19.00-20.30
Skolens gymnastiksal
Mandag kl. 19.30- 20.30
Skolens gymnastiksal
Onsdag kl. 10.00 -11.15
Kulsviergården
Starter op uge 38
Onsdag kl. 19.30-20.30
Kulsviergården
Onsdag kl. 19.30-20.30
Kulsviergården
Torsdag kl.18.15-18.50
Kulsviergården

Zumba Forår
Puls/Styrke
(sep.-nov.)

Søren
Inger

Lene
Lene

700 kr.
450 kr.
450 kr.
500 kr.
500 kr.

450 kr.
450 kr.
200 kr.

Kom og prøv vores hold. Kontakt instruktøren for prøvetime.
Mere information om holdene, kontaktinformation og tilmelding findes på www.asgi.dk under Gymnastik.
Vi glæder os til at se dig!!!

| Idrætsforeningen |
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RULLESKØJTELØB
n
e
d
r
å
g
r
e
i
v
s
l
u
K
på
Lørdag den 22/9 2018 startede en ny sæson rulleskøjteløb i hallen på Kulsviergården. Som tidligere år ruller vi i hallen fra kl. 11-15 hver lørdag med
enkelte undtagelser frem til 13. april 2019.
Alle åbningstider kan ses på www.asgi.dk
Det koster 40 kr. pr. gang at rulle inkl. gratis lån af rulleskøjter og sikkerhedsudstyr. Du kan købe sæsonkort til 200 kr. som giver dig fri adgang til at rulle
hver lørdag.
I denne sæson vil det igen være muligt at afholde fødselsdag i rulleskøjtehallen
om lørdagen. Kontakt venligst Pia Jensen på mail: pia@tulstrup.net for nærmere aftale.
Vi er alle frivillige hjælpere og har i den grad brug for din hjælp også. Så hvis du
kan afse lidt tid til at hjælpe en lørdag, må du også gerne kontakte Pia.
Vi glæder os meget til en ny sæson rulleskøjteløb på Kulsviergården.

| Idrætsforeningen |

GENERALFORSAMLING
I ASG&I TENNISAFDELING
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Onsdag den 24. oktober kl. 19.00 i klubhuset
Dagsorden:

• Valg af dirigent
• Valg af referent
• Orientering fra formanden
• Orientering om budget og regnskab
• Indkomne forslag
• Valg af udvalgsmedlemmer
• Eventuelt

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen.
Venlig hilsen bestyrelsen

Fra de
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jlig eftersom

| Idrætsforeningen |

FODBOLD i
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Alsønderup

ÅRGANG 07/08
Takket være den store støtte fra lokalområdet ved vores flaskeindsamling var ASGIs 07/08 fodboldhold til
Cup i 4 dage i starten af august og det blev en stor succes både sportsligt, men også socialt!
Vi havde 12 spillere med til Vildbjerg Cup og med forældre og søskende var vi over 30 mand m/k afsted - en
helt fantastisk opbakning!
Torsdag kl. 7.00 var der afgang fra Alsønderup og sidst på formiddagen var alle
ankommet til Timring, som er en lille by udenfor Vildbjerg, der i øvrigt heller ikke
er en stor by.
Timring var nemlig stedet hvor Alsønderup havde lejr og vi havde fået tildelt en hel
gade til alle vores telte. Udover de enkelte familiers telte, havde vi også medbragt
både fællestelt, køleskab, borde og stole, så vi havde et samlingspunkt for holdet
gennem de fire dage.
Allerede torsdag var holdet i kamp første gang, hvor der blev til en sejr på 6-2 mod
Nyråd. Det var en god start og så var der mad i hallen, hvor Vildbjerg Cup hver dag
sørgede for mad til tusinder af spillere, forældre mm.
Efter lidt hygge i fællesteltet var det på hovedet i seng for at være klar til tre kampe
fredag, hvor det blev til sejr over Slagelse B&I og Vinding UIF samt uafgjort mod
Skørping IF. Det gav en samlet første plads i puljen og derfor var holdet videre til
semifinale, der dog først skulle spilles søndag morgen. Lørdag var derfor fridag og
vi benyttede lejligheden til at tage i Holstebro Vandland, hvor vi havde en dejlig
formiddag og eftermiddag. Der blev blandt andet gået til vaflerne i en meget intens
vandpolo-kamp, hvor særligt forældrene udmærkede sig ved en stor vilje til sejr.
Hjemme i fællesteltet havde vi desværre ikke nogen grill pga. brandfaren, men et
par af de voksne lånte en gasgrill på fællesområdet og fik grillet pølser på et ret sent
tidspunkt.
Søndag var så den store dag, hvor der blev spillet semifinale allerede kl 8.00 mod
Ledøje-Smørum IF. Det blev en nervepirrende kamp, der blev vundet 5-4 efter straffesparkskonkurrence til sidst. Drengene var derfor klar til finalen med JFV Eutin/
Malente fra Tyskland. Det blev en uhyggelig tæt kamp, som desværre endte 2-3 til
tyskerne efter flere meget tvivlsomme dommerkendelser ihverfald set med vores
øjne.
Det blev derfor til meget flotte sølvmedaljer og en stor og flot pokal til klubskabet. Derudover fik drengene
sweatshirts fra Hummel i præmier. Stort tillykke til drengene og cheftræner Martin Sandau for en fremragende
indsats!!
Herhjemme i Alsønderup er vi startet på træning igen efter sommerferien og træningstiderne er nu 18.0019.30 mandag og onsdag på boldbanerne ved klubhuset. Derudover er vi tilmeldt DGI Youth League og skal
her spille 6-7 kampe frem til efterårsferien.
I de sidste måneder har vi fået flere nye spillere både fra lokalområdet, men også fra andre klubber, så vi er nu
tæt på 20 på holdet. Vi vil dog meget gerne have endnu flere spillere, så kom endelig forbi til træning mandag
eller onsdag, hvis du eller dit barn (årgang 07-09) har lyst til at spille fodbold på et hold med et fantastisk sammenhold.

| Find 5 fejl |

FIND 5
FEJL

Vinder i Lo
kalt Nyt
nr. 4-2018
blev: Christ
ine
fra Ahornve
j - Christine
vinder sodavan
d.
Vinder i Lo
kalt Nyt
nr. 3-2018
blev: Ruben
fra
Nordvej - R
uben vinder
vin.

KONKURRENCE
VIND 2 FLASKER
RØDVIN ELLER
SODAVAND
Af alle korrekte
besvarelser vil der i
hvert blad blive trukket lod om 2 flasker
god rødvin eller 1
kasse sodavand.

REGLER
Find de 5 fejl på det nederste billede, sæt en ring
omkring fejlen, klip billedet
og kuponen ud og send det
til nedenstående adresse.

BESVARELSEN
SENDES TIL
Lokalt Nyt redaktionen
v/ Peter Windum
Lyngbakken 1, Alsønderup
3400 Hillerød
Mrk.: FIND 5 FEJL
Besvarelsen skal indsendes
senest 30/10 2018.

By

Alder		

Postnummer

Telefon

Adresse

Tegnet af: Lena Heegaard

Navn

klip
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DE GAMLE GRAVSTEN

PÅ ALSØNDERUP KIRKEGÅRD LAPIDARIET
På alle kirkegårde i Danmark har vi
gravstederne for vore kære vi har mistet. De fleste gravsteder står i 20, 25
og 30 år. Mange har en sten hvorpå
der står familiegravsted. Det følges
ofte op med at flere generationer
faktisk ligger begravet på det samme
gravsted. Disse gravsteder kan være
meget gamle.
Menneskene har mange holdninger
til død, begravelse og til gravsteder,
heldigvis. Det kommer til udtryk ved
de mange gravformer - fra et gravsted med kistebegravelse over et
urnegravsted og plade i græs til en

plæne for dem der vil begraves i de
ukendtes.
Ét er dog sikkert: Vi er alle kendt af
Gud! og også af sognenes kirkebøger.
Heldigvis. Her er en meget vigtig del
af vor historie. Hvert menneske har
jo haft stor betydning. Alle indgår vi
i en lang kæde. Hvert led er vigtigt.
Det betyder, at de der studerer historien for landet, for sognene, har kirkebøgerne at holde sig til.
Ofte har sognebørnene dog repeteret
deres sogns historie ved at gå en tur
på kirkegården.

Dette må ikke forveksles med de
gange sognets sognebørn kommer på
kirkegården for at mindes dem de har
mistet. Det er sandsynligvis de fleste.
Måske kombinerer nogle de to ting:
et besøg på kirkegården med blomster og så en kirkegårdsvandring!
For alle gælder det, at alle erfarer, at
der lige pludselig mangler en gravsten! Tiden er udløbet. Efterkommerne kan selv tage gravstenen hjem
- det er faktisk deres ejendom. Nogle
tager den med hjem. Mange overlader den til graverne og kirkegården.
Menighedsrådene har gennem tiderne gemt en del gravsten over
mennesker der har betydet noget for
sognets historie. Men her er kirkebogen igen den vigtigste kilde. Det har
været meget svært for menighedsrådene at bevare sten. Hvad skulle kriterierne være?
Over hele landet er det den samme
situation.
TILBAGE TIL ALSØNDERUP!
Også her er der blevet ført en svingende kurs og det er næsten umuligt
andet.
Der er også mode i gravsten. Og
mode i f.eks. at skrive personens erhverv på - hvad der ellers kunne have
givet et fint billede af et sogn og dets
aktivitet. Mode i ikke at skrive perso-

| Kirkerne
| Kirken |
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nens profession på. Mode i den måde
navnene skrives. Mode i hvilke sten
der er på mode lige nu!!
Her er Alsønderup Kirkegård med
sine gravsten som alle andre. Uhyre
blandet!
I 2006 fik menighedsrådet set på
hjørnet med de gamle gravsten også
kaldet lapidariet. Her udvalgte Nationalmuseet 9 bevaringssværdige gravsten. De står der stadig.
Nu er vi i menighedsrådet ved at bedømme lapidariet igen. Vi har nemlig gennem tiden fået anbragt en del
gravsten i lapidariet. Det er blevet til
lidt for mange.
Vi skal selvfølgelig bevare de sten
der er bedømt bevaringsværdige.
Derudover har vi valgt et antal, godt
10 gravsten, som vi gerne vil bevare
ud fra den bestemmelse i loven der
angiver, at vi har en vis ret til at bevare nogle gravsten Vi har gået efter
bl.a. sten med en persons profession
på. Desuden er vi gået efter gravsten
der angiver lokaliteterne i vort sogn:
Bendstrup, Nejede, Møllehøj, Tulstrup og Alsønderup.
Vi er selvfølgelig nogle, der er mere
nørdede med de gamle gravsten end
andre. Dog er vi alle enige om, at det
skal se repræsentabelt ud i lapidariet.
Det vil sige, at f.eks. gravsten der er
gået i stykker, står usikkert så de kan
vælte over evt. besøgende og grav-

sten med andre skavanker skal fjernes.
Det har slet ikke været let at komme
så langt med lapidariet og dets størrelse. Nu er vi kommet så langt i vore
drøftelser og vor indstilling går til
Menighedsrådet for Alsønderup og
Tjæreby til vedtagelse ved menighedsrådsmødet i oktober 2018.
Dette er behandlet i det kirkegårdsudvalg der var nedsat i 2017 af menighedsrådet, men først er kommet
til en beslutning nu. I ved alle at vi
ikke forhaster os!
Dette er til underretning for alle sognebørn, mest henvendt til jer der har
jeres gang på kirkegårdene, her kirkegården i Alsønderup.
Rigtig mange mennesker har stor
glæde ud af at gå på kirkegårde, ja
over hele landet. Det er jo lokalhistorie som ofte bliver og er blevet
en vigtig del af den store historie.
Seniorklubben her i Alsønderup har
bl.a. været på kirkegårdsvandring
med Tim Knudsen på kirkegårdene i
Hillerød og Nyhuse. Det var en stor
succes. Det er faktisk også for mange
en succes at gå på kirkegården her i
Alsønderup og i Tjæreby. En succes
eller en berigelse at dykke ned i lokalhistorien; viden om hvilke mennesker
der har boet lige her, hvor man selv
bor lige nu.

Vi i udvalget og i menighedsrådet håber, at I stadig vil have glæde af at gå
på kirkegårdene i det ene eller andet
ærinde. Tag evt. et foto af en gravsten eller et gravsted du meget gerne
vil bevare mindet om.
Med venlig hilsen
fra Udvalget vedrørende
Lapidariet på Alsønderup Kirkegård
Birgit Brogaard,
næstformand i Menighedsrådet
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PROGRAM 2018-2019

Torsdag d. 4. oktober kl. 14.00
I dag er starten på en ny sæson, nemlig nr. 35 i rækken.
Vi har fået sammensat et fuldt program, som ser ud til at
kunne leve op til tidligere år. Programmet er vel grunden
til det flotte fremmøde, vi er blevet forvent med.
Vi skal starte med fuld musik, - udført af 4 musikanter
på harmonikaer, der kalder sig »Firkløveret« og en
sanger. Sidstnævnte er en god kending, nemlig Werner
Berg, også kaldet Bambi. De har et program med sange
af Kai Normann Andersen & Sigfred Petersen.
Torsdag d. 18. oktober kl. 09.45
på Kulsviergården
I dag skal vi på Danmarks Tekniske Museum i Helsingør. Det var vi også for mange år siden, men et nyt
og meget gæstevenligt museum har afløst det gamle. Vi
får en rundviser på, fra kl. 11.
Vi tænker os at køre i egne biler, og selv medbringe formiddagskaffen. På hjemvejen forestiller vi os at spise
varm mad i det nyindrettede cafeteria i Brugsen i Helsinge. Men vi skal lige prøvespise inden! Vi kører i egne
biler. Alene bestyrelsen har plads til 16 pers. Der bliver en
egenbetaling på 180 kr.
Torsdag d. 1. november kl. 14.00
I dag skal vi have et foredrag om Demens og et hjælpemiddel til brug i hverdagen, så vi længst muligt kan
klare os selv. Ingen kan vel sige sig fri for, at vores hukommelse har en nedadgående kurve.
Udvalget synes, at dette emne som BASISCONSOFT v/
Inge & Søren har tilbudt at formidle, skal udbredes til
flere i sognet, hvorfor vi indbyder andre interesserede
til denne eftermiddag. Gerne tilmelding til Karen på tlf.
51183036.
Torsdag d. 15. november kl. 14.00
Vores lokalsamfund er så heldig at være beriget med en
medborger, der har viet tusinde at sine fritimer til at optage video af, nær sagt alt der rører sig i sognet, siden det
var muligt at lave lyd og billedoptagelser.
Mærkedage på Kulsviergården, Alsønderup Skoleteateroplevelser fra Kulsvierscenen, Alsønderup Fester og
meget - meget mere. Endda lydoptagelser fra det gamle
sogneråd, som ophørte i 1970, i forbindelsen med den
nye kommunalreform. Det er naturligvis Hans Bremer

der har lydoptagelser fra hele sognerådet, hvorfor vi i
dag kan lytte til sognerådets sidste formand, Aagaard
Larsen.
Torsdag d. 29. november kl. 14.00
Så er det lige før vi går ind i julemåneden, så traditionen
tro, forventer vi besøg af skolens Lucia kor, der kommer og synger julen ind. Klubben kvitterer med kage og
sodavand.
Når børnene har forladt os, vil en af vores klubmedlemmer tage over og fortælle om en del af vedkommendes
livshistorie, ligesom »vores« Thomas var modig sidste
år, og berettede om episoder i sit liv.
Hvem melder sig frivilligt?
Torsdag d. 13. december kl. 14.00
Julen »står for døren«, og det skal vi fejre, som så mange
gange før. Vi har inviteret vores præst Anja Worsøe til
at deltage i juleafslutningen, og mon ikke hun finder på
en god julehistorie, til at underholde os med. Derefter
skal vi have bankospil, hvor gaverne er medbragt af
klubbens medlemmer. Vi har en max. pris på ca. 35 kr.
Klubben sørger for boller til kaffen.
Vi ønsker alle en glædelig jul, og
et lykkeligt, sygdomsfrit 2019
Torsdag d. 10. januar 2019 kl. 14.00
Vi starter det nye år med Kulsvierklubbens 35. års fødselsdag. Og det skal vi fejre med chokolade/kaffe/boller, og selvfølgelig, en god dansk film, fremvist med vores
eget AV-udstyr, som blev doneret af VELUX forrige år.
Torsdag d. 17. januar 2019 kl. 18.00
I skrivende stund er vi ikke helt sikre på de tidspunkter
vi skriver, men sikkert skulle det være, at Kulsvierscenen skal have forpremiere på det kendte teaterstykke
»HODJA FRA PJORT«, som er en musical med tekst,
sange og musik af Sebastian, - og det skal vi se. Stykket er skrevet af Ole Lund Kirkegaard, og der vil være
ligheder fra filmatiseringen af bogen.
Vi vil forsøge at finde på noget spiseligt før forestillingen,
men mere om det senere.
Egen betaling på 150 kr.
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KULSVIERKLUBBEN PÅ 35. ÅR
SÅ HAR VI IGEN ET PROGRAM KLAR FRA UDVALGET I KULSVIERKLUBBEN.
MAN SKAL IKKE VÆRE MEDLEM FOR AT DELTAGE, MEN GODT HUMØR
OG EN KAGE MED TIL KAFFEN (TIL DIG SELV), ER EN GOD START.
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Torsdag d. 24. januar 2019 kl. 14.00
Vi har fået kontakt med en kostvejleder, den tidligere
ejer og køkkenchef af den runde restaurant på torvet i
Hillerød, ENCORE, Lena Prehn.
Hun har venligst indvilget i at komme til Kulsvierklubben for at gøre os mere beviste om, om det vi putter i
munden, nu også er det vi har brug for, for at have et
godt liv.
Torsdag d. 7. februar 2019 kl. 14.00
I dag skal vi have et dejligt musikalsk gensyn med NIELS
BRØNHOLT. Han har forberedt en musikalsk gennemgang af Mozarts liv, som var meget farverigt, medrivende, til tider grotesk-humoristisk. Mozart havde ofte
et sprogbrug, som man næppe tør gengive.
Vi skal selv være med til synge nogle af hans populære
værker.
Torsdag d. 21. februar 2019 kl. 14.00
Vi tror jo på at foråret kommer, når vi spiller banko om
forårsbebudere som præmier. Det er dagen i dag sat af
til, så det er ren afslapning.
Torsdag d. 7. marts 2019 kl. 14.00
FOUR JACKS er en sangkvartet, som vi tror at alle i vores ældreklub nikker genkendende til. »Åh Marie - Oppe
på bjerget« m.fl., skal vi i dag opleve. Sangerne er talenter
fra Grønnegade Centret, der har glædet mange klubber
med deres friske underholdning.
Torsdag d. 21. marts 2019 kl. 14.00
Et foredrag om bier, kunne lyde som lidt tør underholdning. Men når det er Dorte Garrit fra Græsted der fortæller om sin passion for bier, er der ikke et øje tørt. Vi
skal se en kort bi-film og lysbilleder i forbindelse med
foredraget.

Hun har været »hele turen« igennem for at nå de resultater i erhvervslivet, som mange af hendes ligestillede
mænd, har måtte opgive!
Torsdag d. 2. maj 2019 kl. 14.00
I dag skal vi vidt omkring, nemlig til Madagaskar, hvor
mange mennesker er helt afskåret fra omverden. Det er
Mission Aviation Fellowship, der gennem Anja Worsøe har fået kendskab til Kulsvierklubben. MAF er en
hjælpeorganisation, der kan lidt mere end mange andre
hjælpeorganisationer, da de kommer rundt til mennesker i nød med fly, steder hvor det ellers kan være helt
ufremkommeligt. Det kan skyldes at der aldrig er lavet
veje, men også naturkatastrofer har gjort områder utilgængeligt.
MAF benytter sig af mindre fly til at bringe hjælp ud.
Hver 4. minut letter eller lander der et fly med hjælp til
mennesker der er i alvorlig nød.
Vi glæder os til Arne & Kamma Puggaards besøg.
Torsdag d. 16. maj 2019 kl. 10.00
Vi har i dag, den sidste mødedag i denne sæson, kunne
opfylde et medlemsønske om at besøge det nye rensningsanlæg, Solrødgård, Klima & Miljøpark, Anlægget har meget velvilligt stillet en rundviser til rådighed
for os. Inden besøget sørger vi selv for formiddagskaffe
m.m., og efter besøget er det tanken at vi spiser en frokost på Kulsviergården. Vi transporterer os i egne biler.
Der er en egenbetaling på 100 kr.
Info: Kulsvierklubben er igen i år med til Alsønderup Fester i KAFFE/KAGE TELTET.
Vi tager med glæde imod hjemmebagte boller, roulader,
lagkager, bradepandekager m.m.
Kontakt venligst Karen for yderligere informationer.
God sommer og pas godt på Jer selv,

Torsdag d. 4. april 2019 kl. 14.00
Er det en ulige kamp at være erhvervskvinde i et
mandsdomineret samfund? Det får vi i dag Stine
Egsgaards mening om. Hun er mor til 2 børn, har mand
og hus. Stine ved hvad hun taler om!

til vi ses igen torsdag d. 3. oktober kl. 14.00
Kontaktudvalget
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Jens Martinus
Mob. 40 18 08 26

Høgevej 3 • 3400 Hillerød • Telefon 77 34 52 62
jmha@live.dk
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CLAUS LARSEN
BLIKKENSLAGER
CLAUS
LARSEN
AUT.GAS
- VAND - SANITET
BLIKKENSLAGER
AUT.GAS - VAND - SANITET

Brunebjerg 36, Tulstrup
3400 36,
Hillerød
Brunebjerg
Tulstrup
3400 Hillerød

TLF. 4828 6500
TLF. 4828
6500
MOBIL
4040
8290
MOBIL 4040 8290

Foreningen
Foreningen
Lokalt Nyt
for Alsønderup
Lokalt
Nyt
Tjæreby Sogne
forog
Alsønderup
og Tjæreby Sogne

afholder generalforsamling
Torsdag den 11. januar 2018
afholder generalforsamling
kl. 19.15 i Smedens Hus, Alsønderup
Torsdag den 11. januar 2018
vedtægterne.
kl.Dagsorden
19.15 i jvf.
Smedens
Hus, Alsønderup
Forslag til behandling skal være undertegnede
Dagsorden
vedtægterne.
skriftlig ijvf.
hænde
senest 2 uger før
Forslag
til
behandling
skal være undertegnede
generalforsamlingen.
skriftlig i hænde senest 2 uger før
generalforsamlingen.
Med venlig hilsen
Peter
Windum,
Med
venlig
hilsen bestyrelsesformand
Peter Windum, bestyrelsesformand
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KIRKELIG KALENDER
DAG

TITEL

STED

MEDVIRKENDE

Onsdag 3/10 kl. 18.00

Dansegudstjeneste Vintræet og grenene

Ullerød kirke

Sognepræst Anja Worsøe Reiff

Søndag 7/10 kl. 9.00

19. s. e. trinitatis

Alsønderup kirke

Sognepræst Lene Riis-Westergaard

Tirsdag 9/10 kl. 18.00

Spaghettigudstjeneste

Smedens Hus og
Alsønderup kirke

Sognepræst Anja Worsøe Reiff

Søndag 14/10 kl. 10.30

20. s. e. trinitatis

Alsønderup kirke

Sognepræst Anja Worsøe Reiff

Søndag 21/10 kl. 9.00

21. s. e. trinitatis

Tjæreby kirke

Sognepræst Torben Ebbesen

Søndag 28/10 kl. 10.30

22. s. e. trinitatis

Alsønderup kirke

Sognepræst Anja Worsøe Reiff

Søndag 28/10 kl. 15.00

Alsang

Smedens Hus

Grethe Egerup og Kulsvierkoret

Søndag 4/11 kl. 10.30

Allehelgen

Alsønderup kirke

Sognepræst Anja Worsøe Reiff

Søndag 4/11 kl. 16.00

Allehelgen

Tjæreby kirke

Sognepræst Anja Worsøe Reiff

Onsdag 7/11 kl. 18.00

Dansegudstjeneste
Allehelgen og tab

Ullerød kirke

Sognepræst Anja Worsøe Reiff

Søndag 11/11 kl. 14.00

Rockgudstjeneste

Alsønderup kirke

Sognepræst Anja Worsøe Reiff

Søndag 18/11 kl. 10.30

Ferniseringsgudstj.

Alsønderup kirke

Sognepræst Anja Worsøe Reiff

Lørdag 24/11 kl. 11.00

Lørdagsdåb

Alsønderup kirke

Sognepræst Anja Worsøe Reiff

Søndag 25/11 kl. 10.30

Sidste s. i kirkeåret

Tjæreby kirke

Sognepræst Anja Worsøe Reiff
og Kulsvierkoret ledet af Grethe
Egerup

Søndag 25/11 kl. 16.00

Meditativ
gudstjeneste

Alsønderup kirke

Sognepræst Anja Worsøe Reiff
og musiker Rune Funch

Søndag 2/12 kl. 10.30

1. s. i advent
Lucia gudstjeneste

Alsønderup kirke

Sognepræst Anja Worsøe Reiff

Søndag 2/12 kl. 15.00

De ni læsninger

Tjæreby kirke

Marie Lind

Det er altid en god idé at se vores
hjemmeside www.alsonderupkirke.dk
for eventuelle ændringer.
Hvor ikke andet nævnes er prædikant
sognepræst Anja Worsøe Reiff.
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mystisk?

Vi kender alle
sammen ordet mystisk,
som vi tit bruger
til at betegne noget
underligt, som
vi ikke rigtig forstår og
måske oven i købet tager lidt afstand fra.
Inden for religionerne bruges ordet til at betegne en retning og
der findes mystik både inden for
jødedom, kristendom og islam,
for blot at nævne de tre store
monoteistiske religioner.

kens intellektuelle rammer, hvilket ikke altid modtages med åbne arme. Organiseret religion skaber ofte
grupper og har en lyst til at trække grænser. Men
mystikken er anderledes. Som den persiske digter og
mystiker Rumi udtrykker det: »Hinsides ideerne om
rigtigt og forkert er der en mark.
Jeg vil møde dig der«.

Mange ser i mystikken
det fælles, underliggende
lag, der forbinder alle de
store religioner.

Generelt er der i mystikken en
tro på, at mennesket kan nå til en
oplevelse af en sammensmeltning med det guddommelige. Som også kan gå under navne som verdensaltet, kosmos eller ren væren.

Mystik indebærer former for praksis eller religiøse
øvelser, der foregår hinsides bevidsthedens lag. Det
handler altså ikke om at forstå på en mentalt eller intellektuelt plan, men man arbejder så at sige på den
anden side af sindet. Inden for kristendommen er en
udbredt mystisk, religiøs praksis den meditative bøn
også kaldet kontemplation.
Kristne mystikere som Teresa af Avila, Hildegard af
Bingen og Mester Eckhart, har blandt andet gennem
denne praksis oplevet et umiddelbart gudsnærvær,
som blev forandrende for liv og opfattelse af verden.
Hildegard beskriver den mystiske erfaring med ord
som: »Guds mysterium omfavner dig med altomfattende
arme«.
Mystikken har gennem tiden været en udfordring
for religiøse institutioner. Læser man om Hildegard
af Bingen, kan man se hvor meget modstand hun
mødte, når hun fremlagde sine visioner for prioren i
klosteret. Mystikken bevæger sig ud over dogmatik-

Mystikeren ser på, hvad der samler og forbinder, ikke hvad der
skiller. Og mange ser i mystikken,
det fælles underliggende lag, der
forbinder alle de store religioner.

Faktisk kunne selv en agnostiker som Einstein, der
kaldte Bibelens historier primitive og barnlige, tale
med om mystikken. Og selv om jeg naturligvis ikke
deler hans opfattelse af Bibelen, er hans beskrivelse
af den mystiske oplevelse både smuk og præcis, når
han siger som følger:
»Det skønneste vi kan opleve er det mystiske. Det er oprindelsen til al sand kunst og videnskab. Mennesket, for
hvem denne følelse er fremmed, som ikke kan stoppe op
i undren og betages af ærefrygt, er så godt som død. Et
sådant menneskes øjne er lukkede. (….) At vide, at hvad
der er uigennemtrængeligt for os, virkeligt eksisterer og
manifesterer sig som den højeste visdom og den mest
strålende skønhed, som vore sløve sanser kun formår at
opfatte i den mest primitive udtryksform - denne viden,
denne følelse findes i den sande religiøsitets centrum«.
Den sande religiøsitets centrum, eller marken som
Rumi taler om, hinsides ideerne om rigtigt og forkert.
Uden tvivl et smukt sted at mødes - også selv om det
er mystisk.
Anja Worsøe Reiff
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ALTING HAR EN TID DET GAMLE TESTAMENTE I
ORD OG BILLEDER

- FOREDRAGSRÆKKE I FLERE KIRKER I HILLERØD OG
OMEGN I EFTERÅR / VINTER 2018-19
Præsentation: Det gamle Testamente er en del af
den kristne arv fra fortiden, og det indeholder en rigdom af spændende fortællinger og billeder; historier
om fantastiske og helt almindelige menneskeskæbner og om en Gud, der åbenbarer sig og griber ind
i menneskelivets gang på ganske forskellig vis. Det
er historier om børn, mænd og kvinder - og om deres forhold til Gud. Med denne foredragsrække vil
vi gerne servere lidt af den rigdom fra forskellige
indgangsvinkler: Fortælleren, forfatteren, biskoppen,
forskeren og musikerne præsenterer hver deres historie fra den gamle bogs righoldige univers.
Tirsdag den 30. oktober kl.
19.30 i Nr. Herlev sognegård:
Hans Jørgen Lundager Jensen: Den
glødende sky: Tempelreligion i Det
gamle Testamente.
Bibelen rummer ikke én lære, én religion, men flere religionsformer. I Det gamle Testamente findes en form for religion, der vil forekomme
de fleste nutidige mennesker sælsom: Den ‘præstelige’ – dvs. gudsdyrkelse sådan som præsterne ved
templet i Jerusalem mente, at gudsdyrkelse burde
foregå. Her var det vigtige ikke fortællinger om Guds
store gerninger i fortiden eller belæringer af israelitterne i nutiden. Den form for religion var mestendels
tavs, for præster sagde næsten ikke noget. Det var
en religion, der meddelte sig igennem steder, ting,
smag, syn og duft. Det vigtige var her, hvem og hvad
der var helligt eller profant, urent eller rent. Gud var
ikke en kriger eller en fader i himlen – han var en glødende sky, der var kommet til menneskene og som
let kunne forsvinde igen.
Mandag den 26. november kl.
19.30 i Præstevang Kirke: Tine
Lindhardt: Kvindeskikkelser i Bibelen.
Man hører undertiden nogen sige, at
Bibelen kun handler om mænd. Men

der tager man fejl. Der er en Sara, en Rebekka, Rakel, Ruth, Tamar, Batseba, for nu at nævne nogle af
de mere markante kvinder, som med list og snilde,
vilje, styrke, snarrådighed og handlekraft sætter
kraftige spor på den bibelske fortælling. Biskop Tine
Lindhardt overvejer, hvorfor disse ofte provokerende
kvindehistorier overhovedet får plads i Bibelen, og
hvad der kan være meningen med dem.
Onsdag den 9. januar 2019 kl.
19.30 i Ullerød Kirke: Anne Lise
Marstrand-Jørgensen: Dronningen af
Saba og Kong Salomon
Foredraget er baseret på Anne Lise
Marstrand-Jørgensens roman »Dronningen af Saba og Kong Salomon« fra 2015. En levende og vedkommende fortælling i Anne Lises egen
version af en 3000 år gammel historie om kærlighed,
strid, alliancer, tro, ritualer og magt mellem Makeda
og Salomon, som er en skildring af to af Bibelens
legendariske skikkelser.
Tirsdag den 26. februar 2019 kl. 19.30 i
Gørløse Kirke: Koncertfortælling om JOB
Det er den bibelske fortælling om Job omskrevet
af den østrigske forfatter Joseph Roth i 1930. En
antihelt i familie med Woody Allen m.m. fortalt ind
i klezmermusikkens toneunivers af Jens Schou på
klarinet, Nis Bank-Mikkelsen som oplæser og Anders
Singh Vesterdahl på harmonika.
Ved alle foredragene serveres kaffe eller vin.
Der er gratis adgang.
Alle er hjerteligt velkomne til et,
flere eller alle foredrag. Vel mødt!
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MEDITATIV GUDSTJENESTE
»Indeni har du himlen og jorden og hele skaberværket. Du er en verden, alt er skjult i dig« (Hildegard af Bingen)
30

Til meditativ musikgudstjeneste går vi på opdagelse i denne indre verden, som ikke altid får opmærksomhed
nok. Vores smukke kirke vil være oplyst af stearinlys og vi får god lejlighed til bare at være og nyde øjeblikket.
Gudstjenesten er et samarbejde mellem sognepræsten, der som altid tager udgangspunkt i ord fra Bibelen,
samt musiker og sangskriver Rune Funch, som sætter musik til. Rune har mange års erfaring med meditativ
musik i kirken i form af sange fra Taizé og intuitivt inspireret meditationsmusik.
Kom og få ladet batterierne op med en smuk og fredfyldt stund i kirken.
Søndag den 25. november kl. 16.00 i Alsønderup kirke

SPAGHETTIGUDSTJENESTE
Tirsdag 9. oktober kl. 18.00 - 19.30 i Alsønderup kirke
Vi mødes kl. 18.00 i Smedens Hus ved Alsønderup kirke 						
og spiser sammen.
Bagefter laver vi en kreativ aktivitet og det hele slutter af med en 					
børnevenlig andagt i kirken kl. 19.00 - 19.30.
Det er gratis at deltage og du behøver ikke tilmelde dig.

Menighedsrådsmøder
Torsdag den 4. oktober og tirsdag den 13. november.
Møderne afholdes i Smedens Hus ved siden af Alsønderup kirke fra kl. 18.30-20.30. Menighedsrådet tager
beslutning om alt fra vedligeholdelse af kirkerne til nye gudstjenester. Vi har en god tone og en livlig debat.
Møderne er åbne for alle nysgerrige og vi er altid glade for at få besøg!
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Ikoner for alle aldre

Lørdag d. 17. november kl. 12.30-16.30 			
i Smedens Hus ved Alsønderup kirke
Nu er det efterhånden en del år siden, at vores konfirmander har malet ikoner over deres konfirmationsord. En
spændende, kreativ proces, der har hjulpet dem til at forstå betydningen af ordet.
Mange forældre har kigget, næsten lidt misundeligt, på
vores værksted, når de har afleveret og hentet deres børn.
Og resultaterne er blevet beundret og har måske endda
fået en hædersplads på væggen derhjemme!
I år syntes vi, at de voksne også skulle have muligheden.
Så når konfirmanderne er færdige, er det de voksnes tur.
Vi starter med at vælge et bibelord, som vi synes siger os
noget. Og derefter følger fire timers kreativ proces, guidet
af billedkunstner Helle Noer og med hjælp fra præsten. Til
sidst kan du gå hjem med dit eget, helt unikke kunstværk.
Man behøver hverken kunne tegne eller male for at deltage.

Pris 100 kr. og man betaler og tilmelder sig på vores hjemmeside www.alsonderupkirke.dk under »Andre
gudstjenester og arrangementer«. Har du spørgsmål kontakt præsten på awr@km.dk / 20 56 72 16.

KONFIRMANDERNES - OG MÅSKE NOGLE AF DE VOKSNES - IKONER
vises frem dagen efter til ferniseringsgudstjeneste
søndag den 18. november kl. 10.30 i Alsønderup kirke
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TAK for 13 års produktion af
Lokalt Nyt. Det har været en
fornøjelse og fortsat held og
KASTANIEVEJ 7 · TULSTRUP · 3400 HILLERØD
lykke med at udvikle jeres
lokalsamfund...
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NORDMAJ’S SERVICE
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• Køkkenopsætning
Markedsføring
& Reklame
• Gulvlægning
Annonceproduktion
• Opsætning af dør og vindue
• Træbeklædning
af huse
Tryksager
til kontoret
• Taglægning
PR & Kommunikation
• Opsætning af vægge - 		
også
spartling, filt og maling
Udstillinger
& Skilte

M ARRE

• Bordplader
Se mere på www.akselg.dk
• Skillevægge
• Carporte
• Skure - redskab, legehus mm.
• Træterrasser
KOMMUNIKATION APS

AkselG
Kastanievej
12 3480 Fredensborg
ALT
I TØMRERARBEJDE!
l

l

MELLE
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Tel. 2211 6511

DEN RØDE TRÅD I DIN MARKEDSFØRING

Hold dit næste
arrangement
på Kulsviergården!
Her ﬁnder du de perfekte rammer til både:
Bryllupper, konﬁrmationer, fødselsdage,
ﬁrmafester, receptioner, møder og
konferencer.
Ring og få en uforpligtende snak om dit
næste arrangement.
Eller send os en mail med en forespørgsel.
Tlf: 48 28 65 40
Mail: kulsviergaarden@kulsviergaarden.dk
Web: www.kulsviergaarden.dk

39

|Kirkerne |

SIDEN SIDST
DØBTE

e
n
r
e
k
r
i
ik

ALSØNDERUP SOGN

BISATTE OG
BEGRAVEDE

1. sept.

ALSØNDERUP SOGN

Ella Bruun Nederlund
Tillykke!

VIEDE
ALSØNDERUP SOGN

Mette, Martin og lille Emma

28. juli
		

Sarah Runesten og
Andreas Ole Runesten

18. aug.
		
		

Mette Kviesgaard
Jørgensen og Tobias Emil
Jonassen

16. aug.

Inge Lise Jørgensen

17. aug.
		

Karsten Aarskov
Juel Hansen
Æret være deres minde!

Tillykke!

VIEDE
TJÆREBY SOGN
25. aug.
		

Mette Kristina Lademann
og Martin Lademann

25. aug.
		

Anne-Marie Møller og
Christian Møller
Tillykke!

Anne-Marie og Christian
Sarah og Andreas

KIRKELIG VEJLEDNING
Fødsel anmeldes normalt direkte af jordemoderen. Er forældrene ikke gift afleveres en Omsorgs- og Ansvarserklæring
til kirkekontoret senest 14 dage efter
fødslen. Barnet skal have et navn senest
6 måneder efter fødslen. Dette kan ske
ved dåb eller navngivning.
Dåb. Skal barnet døbes henvender man
sig til præsten og aftaler, hvilken søndag
dåben skal foregå. Inden dåben mødes
præst og dåbsfamilie til en samtale. Her
skal præsten bruge navn og adresse på
3-5 faddere (inkl. den der bærer barnet).
Faddere skal være døbte og over konfirmationsalder. Er man ikke døbt som lille
kan blive døbt som større barn, ung eller
voksen.

Navngivning foregår ved at udfylde og
aflevere en særlig blanket, som findes på
www.personregistrering.dk
Vielse aftales med præsten. Prøvelsesattest udstedes på kommunens kontor.
Attesten afleveres til kirkekontoret eller
præsten i god tid inden vielsen. Brudeparret og præsten mødes ca. 2-4 uger
før vielsen til en samtale, hvor der aftales
salmer mv.
Begravelse eller bisættelse aftales
med præst, begravelsesforretning og
kirketjener. Alle dødsfald i Tjæreby og
Alsønderup sogne anmeldes snarest
muligt til kirkekontoret.

Samtale. Ønsker man samtale med
præsten er man altid velkommen til at
henvende sig. Præsten kommer gerne
på besøg i hjemmet, hvis det ønskes.
Præsten har tavshedspligt.
Det Fælles Kirkekontor		
Frederiksværksgade 39 B, 3400 Hillerød
Tlf. 70 23 03 93 E-mail: hpfk@km.dk
Mandag-fredag 9.00-12.30 + torsdag
tillige 16.00-18.00.
Sognepræst Anja Worsøe Reiff
Tjæreby præstegård, Kirkestien 5,
Tjæreby · Tlf. 4821 0416 / 2056 7216
E-mail: awr@km.dk			
Træffes tirsdag-fredag på Kirkestien		
kl. 11-12 eller efter aftale.
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Allehelgensdag
34

Ved Allehelgen mindes vi dem, der er gået bort.
Har man inden for det sidste år stået som anmelder af et
dødsfald og i den forbindelse været i kontakt med kirken
får man en særskilt invitation. Men alle er velkomne til Allehelgen.
I år ændrer vi lidt på traditionen.
I stedet for at nævne navnene på alle, der i årets løb er døde,
kan man ved ankomst til gudstjenesten skrive navnet på en
afdød person, man ønsker nævnt. Skriv evt. også hvem personen var for dig, f.eks. »min mand« eller »min mormor«.
Man er velkommen til at skrive flere navne, men venligst
kun et navn på hver seddel. Den eller de personer, man ønsker mindet, behøver ikke være død netop dette år.
Præsten vil læse navnene op, og vi holder 1 minuts stilhed,
for at mindes både dem, vi har nævnt og alle de andre som
i dette år har taget rejsen væk fra jorden og hjem til Gud.
Ved Allehelgen har vi her i sognene fået tradition for, at man,
hvis man har lyst, kan tage en pose kvæder med hjem fra
præstegårdens kvædetræ.
De hårde frugter står i våbenhuset og spreder deres helt
særlige duft. Med lidt tid og kærlighed kan de blive til kulinariske oplevelser ud over det sædvanlige. I år er et rigtigt
»kvædeår« og træet bugner, så vi håber der er nok til alle.
Vi ses til Allehelgen.
Søndag den 4. november kl. 10.30 i Alsønderup kirke
og kl. 16.00 i Tjæreby kirke

Ser ud over landet med skoven
hvor træerne drypper af fugt
det visnede løv i et langsomt fald
som bladguld ingen har brugt
»Som græsset er menneskets dage«
En sandhed vi aldrig får lært
at elske og miste er livets lod
men dog uendeligt svært
Selv stuerne, tingene hvisker
at intet er mere som før
og menneskers trøst blir til tomme ord
hver gang et menneske dør
Forsøger om dagen at lukke
for det der får tårerne frem
erindringer vandrer omkring ved nat
og lirker døren på klem
Men dér hvor selv bønnen forstummer
der lyder en stemme fra Gud
om ham der skal sønderslå dødens port
og kalde sjælene ud
Og tænde det håb der skal våge
ved vinter mens alting fornys
de døde skal sove sig bort i jord
men graven blomstre med lys
Lisbeth Smedegaard
Andersen 2010

KULSVIERKORET MEDVIRKER
Kulsvierkoret medvirker ved højmessen den 25. november, der er sidste søndag i kirkeåret. Det er endnu
ikke blevet advent denne søndag, men vi er kommet i bekneb for søndage, da 4. søndag i advent er Lillejuleaftensdag, hvor flere i koret er bortrejst. Sammen med vores præst, Anja, er vi blevet enige om, at
vi drysser lidt tidligt julesne udover denne sidste højmesse i det gamle kirkeår og på den måde tager lidt
forskud på det dejlige, der venter forude.
Vi vil gøre vores bedste for at gøre dagen så festlig som vi overhovedet kan for alle, der denne morgen besøger Tjæreby Kirke. På glad gensyn søndag den 25. november kl. 10.30 i Tjæreby Kirke, hvor vi vil synge
lidt for-jul.
Kulsvierkoret og Grethe R. Egerup (korleder)
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EKSISTENSSAMTALER

rk

a
På Herrens m

Før hed vi prædikengruppen, men nu har vi skiftet navn. For vi fik talt
om mange ting, både fra Bibelen og fra vore egne livshistorier. Men
en prædiken kom der altså sjældent ud af det og navnet »Eksistenssamtaler på Herrens mark« passer bedre til det vi laver.
Vi mødes til fri, eksistentiel samtale, der begynder i søndagens bibeltekster. Ud fra tekstens temaer taler vi så og man kan godt sige, at
det eneste vi ikke taler om, er vejret! Vi kommer vidt omkring og ofte
helt ud på Herrens mark, der, hvor man virkelig undrer sig, ingenting
forstår og enten tvivler, eller tror - eller lidt af begge dele. Men når én
tvivler, er der som regel en anden, der tror og det gør godt at låne af
hinandens indsigt og erfaring.
Vil du med, så kræves der blot nysgerrighed og lyst til at dele tanker og gode historier. Både dem fra Bibelen og fra dit eget liv. Eksistenssamtalerne ledes af sognepræsten, som forsøger at lade samtalen udfolde
sig ad spændende stier, helt ud på Herrens mark og forhåbentlig hjem igen.
Alle er varmt velkomne!
Vi mødes følgende tirsdage i Smedens Hus ved Alsønderup kirke fra 13.00-14.30: 9. oktober, 13. november og 11. december.

ROCKGUDSTJENESTE 2018
Årets rockgudstjeneste bliver med musik af Magtens Korridorer, et rockband hvis tekster
er fulde af samfundskritik, der er både rå og poetisk. Som forsangeren Johan Olsen sagde
efter en koncert på Orange scene: »Venner, derude bag hegnet ligger en verden, som vil gøre jer
til skruer og møtrikker i deres kolde maskineri. Tag kærligheden herfra med derud, når I tager herfra«.
Det lyder jo næsten som noget, man kunne høre i kirken søndag formiddag, så det skal nok blive
godt, når vi endnu en gang pakker evangeliet ind i rockmusik.
Denne søndag er der ikke gudstjeneste om formiddagen, i stedet ses vi når kirkemusikerne fra Nørre Herlev, Ullerød og Tjæreby-Alsønderup har fået stemt elguitaren og sat trommerne op.
Vel mødt til rockgudstjeneste Alsønderup kirke søndag den 11. november kl. 14.00.

Nøglerne til himlen er gemt
Et sikkert sted,
som alle har glemt…
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ANNONCER

VVS

Her kunne din
annonce have
stået...

VVS
Allan Kristiansen
& Sønner ApS

Efter devisen
»først til mølleprincippet«
tilbydes en
kvart side til
en årlig pris
på 3.300 kr.
excl. moms.

Aut. gas, vand- og
fjernvarmemester
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Kontakt annonce@lokaltnyt.dk

ANNONCER

Foreningen20
Lokalt Nyt
ENTREPRENØR

M L

Du er altid velkommen
til at kontakte os
for et uforpligtende tilbud...

49 07 97

for Alsønderup
og Tjæreby Sogne

CLAUS LARSEN

KLOAKMESTER

BLIKKENSLAGER
AUT.GAS VVS
- VVS
VAND - SANITET

Allan Allan
Kristiansen
& Sønner ApS
Kristiansen
Brunebjerg
36, Tulstrup
& Sønner
ApS

Brunebjerg 11, Tulstrup, 3400 Hillerød
3400 Hillerød
info@ak-s.dk l www.allankristiansen.dk

TLF. 4828 6500
48MOBIL
28
62 40
4040 8290
18
26

afholder generalforsamling
Torsdag den 11. januar 2018
kontakt@ml.kloak.dk
kl.
19.15 i Smedens Hus, Alsønderup
Dagsorden jvf. vedtægterne.
Forslag til behandling skal være undertegnede
skriftlig i hænde senest 2 uger før
generalforsamlingen.

www.ml-kloak.dk

Med venlig hilsen
Peter Windum, bestyrelsesformand
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FORENINGER
Alsønderup Seniorklub
Lis Asmussen, 21 72 76 44
formand@alsønderupseniorklub.dk
Alsønderup Sogns
Jagtforening
www.asjf.dk
Jan Bloch Hansen, 29 67 06 09
jan@asjf.dk
Borgerforeningen
Alsønderup Sogn
www.alsønderup.nu
40 73 27 16
borger@alsønderup.nu
Brug Skolen
Tove Troelsen, 48 28 68 76
FDF Alsønderup
www.fdf.dk/alsonderup
Michael Heegaard, 40 13 57 28
heegaard@fdf.dk

ALSØNDERUP SKYTTE,
GYMNASTIK- &
IDRÆTSFORENING
www.asgi.dk
Baunevej 10, Alsønderup
Hovedforening
Peter Windum, 23 37 97 88
peter@windum.com
Klubhuset
Birgit Petersen, 48 28 62 32
birgitfinn@hotmail.com
Badminton
Jacob Bertelsen, 20 30 67 29
jbebertelsen@gmail.com
Fodbold
Nikolaj Lyng Madsen, 51 80 81 78
nlm@dossing.dk
Floorball
Finn Jacobsen, 31 24 05 44

LOKALRÅD
Alsønderup Sogns Lokalråd
www.alsonderup.dk
Lene Riis, 29 32 50 20
lokalraad@alsonderup.dk
Harløse Lokalråd
www.harlose.dk
Søren Kodal, 4017 7563
harlose@harlose.dk

FORSAMLINGSHUSE
Kulsviergården
www.kulsviergaarden.dk
Pibe Møllevej 7, Alsønderup
48 28 65 40
kulsviergaarden@kulsviergaarden.dk
Harløse Forsamlingshus
Harløsevej 215 A, Harløse
48 21 03 89

Kulsvierklubben
Hanne & Flemming Lynge Nielsen
21 21 13 00
flemming@lyngenielsen.net

Gymnastik
Lise Lausten Frederiksen
51 94 79 33
clausliserejsen@hotmail.com

Kulsvierkoret
c/o Korleder Grethe R. Egerup
20 82 63 15
graslace.tul@gmail.com

Skydning
Ole Hansen, 48 25 10 83

Hillerød Vest Skolen,
Alsønderup
www.hillerodvestskolen.dk
Baunevej 8, 72 32 74 00

Tennis
Margit Enevoldsen, 40 47 37 80
margit.tulstrup@gmail.com

Alsønderup HFO, Kulminen
Baunevej 8, Alsønderup
72 32 74 13

Teater (Kulsvierscenen)
Susanne Andreasen, 40 43 38 59
kulsvierscenen@kulsvierscenen.dk
s.andreasen3400@gmail.com
Billetter: 7020 2096/
www.billetten.dk

Alsønderup Fritidsklub
HFO Guldminen
Baunevej 8, Alsønderup
72 32 74 53

Alsønderup-Tjæreby
Lokalarkiv
www.lokalarkivet-alsoenderup.dk
Lissi Carlsen, 21 27 24 28
lissi@carlsen.mail.dk
Naturforeningen for
Nejede og Omegn
www.naturforeningnejede.dk
Søs Peck Bundgaard
20 70 68 20
s.bundgaard@mail.dk

Rulleskøjteafdelingen
Peter Windum, 23 37 97 88
peter@windum.com
Bankoudvalg
Ulla Hautop, 20 46 11 59
hautopulla@gmail.com
Alsønderup Fester
Rasmus Mortensen, 48 28 75 50
rm@hhm.dk

SKOLER

Harløse Skole
www.harloese.fa.dk
Nordhøjvej 1 A, Harløse
48 22 33 33
harloeseskole@edu.fa.dk

INSTITUTIONER
Æblehaven
LFUT@hillerod.dk
Afdeling Rønnehuset,
Baunevej 12 , 72 32 48 60
Afdeling Tulstrup Børnehus,
Tulstrup Have 3, 72 32 48 70
Leder: Henrik Scharff, 72 32 48 70
Hillerød Skovbørnehave
30 70 93 63
www.hillerodskovboernehave.dk
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VANDVÆRKER
Alsønderup Vandværk
www.vand.alsonderup.dk
Jan Richelsen, 23 34 38 69
formanden@alsonderupvand.dk
38

Harløse Vandværk
www.harloese-vand.dk
Per Plannthin
48 21 07 38/26 18 07 38
formand@harloese-vand.dk
Nejede-Møllehøj Vandværk
Niels Olsson
20 96 84 62
niels_oluf@yahoo.dk

GRUNDEJER
FORENINGER
Andelsforeningen
Holmegården
Jørgen Dan Nielsen, 48 17 14 91
nicks@mail.dk
Andelsforeningen Bauneholm
www.bauneholm.dk
Lena Duvig, 39 61 39 06
Andelsforeningen Bendstrup
Vognkoloni a.m.b.a.
Johnny Waagenes, 35 38 02 23
Ellegaardens
Grundejerforening
Lars Hansen, 50 94 96 49
larsb111@yahoo.dk
Grundejerforeningen
Holmegård
Asbjørn Klit, 29 21 29 66,
klit@4klit.dk
Grundejerforeningen
Lykkesholm
www.lykkesholm.info
Jacob Juhl Jensen, 35 14 03 79
formand@lykkesholm.info
Grundejerforeningen
Lyngbakken
gf.lyngbakken.dk
Lars Lykke Jensbøl, 29 36 51 40
llj@spire.dk

Grundejerforeningen
Sandbakken
Lars Schmidt, 48 25 26 22
Rørmosevej 5
larssmet@outlook.dk

Grundejerforeningen
Tulstrup Have
Torben Lind
Tulstrup Have 46
25 48 28 60
tol@carl-ras.dk

Grundejerforeningen Stenholm
Johnny P. Andersen
Anemonevej 10
stenholm69grunde@gmail.com
Grundejerforeningen
Mølledalen
Stefan Myhre Larsen, 71 70 45 90
stefanmyhrelarsen@gmail.com
Grundejerforeningen Ternevej
Kim Heinze Andersen
48 28 77 04
kim.andersen@pc.dk

Grundejerforeningen
Hyacintvej
Marianne Birk Ehlers
61 70 76 05,
birkehlers@gmail.com
Hestehavegård
Grundejerforening
Jette Kit Nordentoft,
23 47 13 44
jette.nordentoft@3f.dk

KIRKERNE
Sognepræst Anja Worsøe Reiff
Tjæreby Præstegård
Kirkestien 5, Tjæreby
Tlf. 48 21 04 16
Mobil 20 56 72 16
awr@km.dk
Træffetid: Tirsdag-fredag på Kirkestien
kl. 11.00-12.00 eller efter aftale.

Menighedsrådsformand
Jens Martinus Høybye Andersen
40 18 08 26
jmha@live.dk

Det Fælles Kirkekontor
Frederiksværksgade 39 B
70 23 03 93 hpfk@km.dk

ALSØNDERUP SOGN
www.alsonderupkirke.dk

Organist
Finn Hegelund Nielsen, 48 18 13 25
Kirketjener
Mette Herskind, 20 84 08 26
alsonderupkirke@gmail.com
Ledende graver
Tina Albrechtsen, 30 31 89 83
graver.ullerod@gmail.com

Korleder Rytmisk voksenkor
Marie Lind,
marie_lindj@hotmail.com

Kirkeværge
Martin Sandholt, 40 28 39 36
Smedens Hus
Ravnsbjergvej 6, Alsønderup
20 84 08 26
TJÆREBY SOGN
www.tjaerebykirke.dk
Kirkeværge
Ole Stark, 48 24 63 61
ole@ole-stark.dk
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FORSMAG PÅ DECEMBER
40

Næste Lokaltnyt kommer første uge af december, men der har I
jo allerede julekalenderen fuld! Derfor får I her en lille forsmag på,
hvad kirken har at byde på i julemåneden. Resten af julemånedens
arrangementer kan du finde på kirkens hjemmeside www.alsonderupkirke.dk eller læse om i næste Lokaltnyt, der kommer i uge 49.

2

DEC

kl. 10.30 Familiegudstjeneste i Alsønderup
kirke med Luciabørn
fra Alsønderup skole.

Kom med hele familien og få en dejlig
start på december når børn fra Alsønderup skole går Lucia og synger julesange, som de har øvet sig på.

7

DEC

kl. 19.00 Juleøl og fortælling med ølekspert
Carsten Berthelsen

Vi skal smage et eksklusivt udvalg af
særligt udvalgte juleøl og høre Carsten
Berthelsens guldkorn. Derudover har
præsten fundet en julehistorie, som
kommer til at bugte sig ind og ud imellem de brusende smagsprøver.
Arrangementet koster, alt inklusiv, 175
kr. pr. person.
Tilmelding og betaling via kirkens
hjemmeside www.alsonderupkirke.dk
under punktet »andre gudstjenester og
arrangementer«.
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kl. 15.00 De ni læsninger i Tjæreby
kirke med Marie
Lind

Vi elsker denne juletradition og i år prøver vi
at se den i nye klæder. Bibellæsningerne er udvalgt fra Bjarne Reuters gendigtning af Bibelen
»Bogen«. Marie Lind sørger for skøn musik, et
blandet repertoire af kendte og nye julesange,
der sætter teksterne i perspektiv. Bagefter er der,
som altid, gratis kaffe og juleboller i konfirmandstuen. Visse ting laver man ikke om på!

